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UVOD
Ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i
temelj za tumačenje Ustava.
Na prijedlog Vlade Republike Hrvatske Hrvatski sabor usvaja nacionalnu politiku za
promicanje ravnopravnosti spolova na temelju članka 81. Ustava, kao akt kojim se izražava
politika predstavničkog tijela građana i nositelja zakonodavne vlasti u Republici Hrvatskoj.
Pravna osnova za donošenje Nacionalne politike za ravnopravnost spolova, za razdoblje od
2011. do 2015. godine, sadržana je u odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova (»Narodne
novine«, br. 82/08.) kojim su utvrđene opće osnove za zaštitu i promicanje ravnopravnosti
spolova kao temeljne vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske.
Ravnopravnost spolova znači da su žene i muškarci jednako prisutni u svim područjima
javnog i privatnoga života, da imaju jednak status, jednake mogućnosti za ostvarivanje svih
prava, kao i jednaku korist od ostvarenih rezultata.
Donošenje nacionalne politike za ravnopravnost spolova osigurava provedbu Zakona o
ravnopravnosti spolova propisanu člankom 18. stavkom 2., kojim se Uredu za ravnopravnost
spolova Vlade Republike Hrvatske nalaže izrada nacionalne politike za promicanje
ravnopravnosti spolova te nadzor njezine provedbe.

Nacionalna politika za ravnopravnost spolova (u daljnjem tekstu: Nacionalna politika), za
razdoblje 2011. – 2015. godine nadograđuje se na prethodnu Nacionalnu politiku 2006. –
2010. godine (»Narodne novine«, br. 114/06.), redefinirajući nacionalne prioritete, načine
provedbe i poduzimanje posebnih mjera sukladno izmijenjenim društvenim i političkim

okolnostima, ostvarenom napretku i daljnjim izazovima u uspostavljanju stvarne
ravnopravnosti spolova. Ona sadrži sedam ključnih područja djelovanja i obvezuje Republiku

Hrvatsku na uključivanje rodne dimenzije u sva područja politike provođenjem posebnih
mjera vezanih uz: 1) Promicanje ljudskih prava žena i rodne ravnopravnosti, 2) Stvaranje
jednakih mogućnosti na tržištu rada, 3) Unapređenje primjene rodno osjetljivog odgoja i

obrazovanja, 4) Uravnoteženje sudjelovanja žena i muškaraca u procesima političkog i javnog
odlučivanja, 5) Uklanjanje svih oblika nasilja nad ženama, 6) Promicanje međunarodne

suradnje i ravnopravnosti spolova izvan Hrvatske i 7) Daljnje osnaživanje institucionalnih
mehanizama i metoda provedbe. (iz Nacionalne politike za ravnopravnost spolova 2011-

2015)



Uloga i djelatnosti županijskog Povjerenstva za ravnopravnost spolova

Ravnopravnost spolova znači ukidanje svih oblika diskriminacije i uspostava politike
jednakih mogućnosti za sve.

Uspostava ravnopravnosti spolova odraz je stupnja razvoja društva u cjelini i težnja je svakog
demokratskog i pravednog društva da ravnopravnost zaživi u praksi. U našem društvu još
uvijek nije uspostavljena stvarna ravnopravnost spolova no postoji politička volja da se to
ostvari. Na uspostavu ravnopravnosti spolova obvezuje nas niz međunarodnih dokumenata
kojih je naša država potpisnica, kao i niz naših dokumenata koje smo donijeli s ciljem
uspostave ravnopravnosti spolova.
U R.Hrvatskoj uspostavljeni su institucionalni mehanizmi Vladin ured za ravnopravnost
spolova, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Saborski odbor za ravnopravnost
spolova, koordinatori/ce u ministarstvima, Županijska Povjerenstva za ravnopravnost spolova,
koordinatori/ce u uredima državne uprave, gradska i mjesna Povjerenstva, Usvojena
je(četvrta) Nacionalna politika za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2011.-2015.g. Zakon
o ravnopravnosti spolova (prvi iz 2003., drugi važeći iz 2007.g.), Zakon o zabrani
diskriminacije Postoji okvir za djelovanje koji se tijekom godina i unapređivao, no nedostaje
dosljednost u provođenju usvojenih politika i zakona.

Prema Nacionalnoj politici županijska Povjerenstva za ravnopravnost spolova  definirana su
kao radno savjetodavna tijela županijskih skupština radi provedbe  Nacionalne politike za
ravnopravnosti spolova i Zakona o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini. Lokalna
samouprava dužna je osigurati sredstva za rad Povjerenstva.

Akcijski plan djelovanja Povjerenstva za ravnopravnost spolova Virovitičko-podravske
županije temelji se na preporukama i zadaćama iz Nacionalne politike za promicanje
ravnopravnosti spolova 2011.-2015. koju je usvojio Hrvatski Sabor na temelju članka 81.
Ustava Republike Hrvatske, na sjednici 15. srpnja 2011.

U cilju ostvarivanja strateških pravaca i mjera zacrtanih Nacionalnom politikom
ravnopravnosti spolova 2011-2015 povjerenstvo donosi akcijski plan rada za razdoblje 2011-
2015.g.i sukladno njemu plan rada  za 2012 godinu sa pripadajućim financijskim planom.



CILJEVI I MJERE IZ NACIONALNE POLITIKE ZA RAVNOPRAVNOST
SPOLOVA KOJI OBVEZUJU ŽUPANIJSKO POVJERENSTVO I
LOKALNU(REGIONALNU)SAMOUPRAVU

1.Promicanje ljudskih prava žena i rodne ravnopravnosti

1.1. Podići razinu znanja i svijesti o antidiskriminacijskom zakonodavstvu, rodnoj
ravnopravnosti i ljudskim pravima žena
1.2. Unaprijediti društveni položaj žena pripadnica nacionalnih manjina
1.3. Unaprijedit će se društveni položaj žena s invaliditetom
1.4. Unaprijediti znanje i svijest o položaju žena u ruralnim područjima
1.5. Podizati kvalitetu i dostupnost zdravstvene zaštite za žene i djevojčice

2. Jednake mogućnosti na tržištu rada

2.1. Smanjiti nezaposlenost i ukloniti sve oblike diskriminacije žena na tržištu rada
2.2. Osnažiti žensko poduzetništvo
2.3. Promicati mjere koje omogućuju usklađivanje privatnih i profesionalnih obveza

3. Rodno osjetljivo obrazovanje

3.1. Uvesti rodno osjetljiv odgoj i obrazovanje u cjelokupni obrazovni sustav, uz uklanjanje
rodnih stereotipa iz udžbenika i nastavnih planova i programa
3.2. Provoditi sustavnu edukaciju o ravnopravnosti spolova za nositelje i nositeljice odgojno-
obrazovnog procesa
3.3. Postići spolnu ravnotežu u odabiru područja obrazovanja u srednjim školama i
visokoškolskim ustanovama

4. Ravnopravnost u procesu odlučivanja u političkom i javnom životu

4.1. Postići uravnoteženu zastupljenost muškaraca i žena u predstavničkim i izvršnim tijelima
vlasti na svim razinama
4.2. Unaprijedit će se položaj žena u športu

5. Uklanjanje nasilja nad ženama

5.1. Ukloniti sve oblike nasilja nad ženama te unaprijediti položaj i zaštitu prava žena žrtava
svih oblika nasilja
5.2. Unaprijediti sustav vođenja statističkih podataka, međusektorsku suradnju i koordinaciju
nadležnih državnih tijela, institucija i organizacija civilnog društva u rješavanju problema



nasilja nad ženama na nacionalnoj i na lokalnoj razini te osigurati kontinuiranu edukaciju
nadležnih tijela
5.3. Osvijestiti širu javnost o pojavi, problemima i načinima suzbijanja rodno uvjetovanog
nasilja

6. Međunarodna politika i suradnja

6.1. Provodit će se upoznavanje javnosti s politikama ravnopravnosti spolova Europske unije i
drugih međunarodnih organizacija

7. Institucionalni mehanizmi i načini provedbe

7.1. Osnažiti mehanizme za provedbu ravnopravnosti spolova na nacionalnoj i lokalnoj razini
i unaprijediti njihovo koordinirano djelovanje
7.2. Suzbijati rodne stereotipe i uvesti rodno osjetljivu politiku u medije



AKCIJSKI PAN POVJERENSTVA ZA PROVEDBU NACIONALNE POLITIKE
ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA 2011-2015

PROGRAMSKO
PODRUČJE

1. Promicanje ljudskih prava žena i rodne ravnopravnosti

CILJ 1.1. Podići razinu znanja i svijesti o antidiskriminacijskom
zakonodavstvu, rodnoj ravnopravnosti i ljudskim pravima žena

MJERA 1.1.1. Provodit će se kampanje i druge aktivnosti s ciljem upoznavanja
javnosti sa Zakonom o ravnopravnosti spolova i drugim
antidiskriminacijskim zakonima, te mehanizmima zaštite od rodne
diskriminacije.

Nositelji: Ured za ravnopravnost spolova, nadležna tijela državne uprave
sukladno zakonski propisanom djelokrugu rada, županijska povjerenstva za
ravnopravnost spolova, u suradnji s organizacijama civilnog društva.
Rok provedbe: 2011. – 2015.

AKTIVNOSTI 1. Održati prezentacije o antidiskriminacijskom zakonodavstvu, rodnoj
ravnopravnosti te radu i ulozi Povjerenstava za ravnopravnost spolova za
vijećnike/vijećnice u županijskoj Skupštini, gradskim i općinskim Vijećima u
Virovitičko-podravskoj županiji u suradnji s Uredom za ravnopravnost
spolova, nadležnim tijelima državne uprave sukladno zakonski propisanom
djelokrugu rada i organizacijama civilnog društva

2. Provesti javnu kampanju za upoznavanje šire javnosti o
antidiskriminacijskim zakonodavstvom i rodnoj ravnopravnosti u suradnji sa
organizacijama civilnog društva.

3. Tiskanje promotivnih materijala, radio emisije
MJERA 1.1.4. Redovito će se obilježavati Međunarodni dan žena – 8. ožujka, Svjetski

dan seoskih žena – 15. listopada, Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad
ženama – 22. rujna, Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama – 25.
studenog, Međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije – 17.
svibnja, Svjetski dan poduzetnica, te Europski dan jednakih plaća.

Nositelji: Nadležna tijela državne uprave sukladno zakonski propisanom
djelokrugu rada, županijska/lokalna povjerenstva za ravnopravnost spolova,
u suradnji s organizacijama civilnog društva.

Rok provedbe: 2011. – 2015.
AKTIVNOSTI Održavanje okruglih stolova, javnih akcija, tribina tiskovnih konferencija,

izložbi i dr
MJERA 1.1.5. Financirat će se aktivnosti i projekti organizacija civilnog društva

usmjerenih k podizanju znanja i svijesti o ljudskim pravima žena i
ravnopravnosti spolova, uključujući financiranje organizacija civilnog
društva koje pružaju pomoć ženama žrtvama nasilja, ženama s invaliditetom i
pripadnicama nacionalnih manjina.

Nositelji: Nadležna tijela državne uprave sukladno zakonski propisanom
djelokrugu rada, Ured za ravnopravnost spolova, Ured za ljudska prava, Ured



za nacionalne manjine, Ured za udruge, Savjet za nacionalne manjine,
Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave.
Rok provedbe: 2011. – 2015.

AKTIVNOSTI Redovito provoditi natječaj i dodjeljivati financijska sredstva za organizacije
civilnog društva koje djeluju na programskom području podizanje znanja i
svijesti o ljudskim pravima i ravnopravnosti spolova sa jasno naznačenim
kriterijima dodjele.

MJERA
1.1.6. Promicat će se uporaba rodno osjetljivog jezika u državnim tijelima i
tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i u javnom
govoru i medijima.

Nositelji: Državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave, Hrvatska radiotelevizija i mediji.
Rok provedbe: 2011. – 2015.

AKTIVNOST U svom svakodnevnom radu kroz donošenje svih akata upravnih tijela i
Skupštine te  javne nastupe kontinuirano koristit rodno osjetljivi jezik te
poticati medije na isto

CILJ 1.2. Unaprijediti društveni položaj žena pripadnica nacionalnih manjina
MJERA 1.2.1. Održavat će se javne tribine, okrugli stolovi, konferencije i druge

aktivnosti o ljudskim pravima pripadnica nacionalnih manjina.

Nositelji: Ured za nacionalne manjine, Ured za ravnopravnost spolova,
nadležna tijela državne uprave sukladno zakonski propisanom djelokrugu
rada, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
županijska/lokalna povjerenstva za ravnopravnost spolova, u suradnji s
organizacijama civilnog društva.

Rok provedbe: 2011. – 2015.
AKTIVNOSTI 1. Održavanje okruglih stolova u suradnji s udrugama manjina o njihovim

pravima, položaju, potrebama i mogućnostima koje imaju u očuvanju svog
identiteta s osobitim naglaskom na prava žena pripadnica nacionalnih
manjina.

2. Sudjelovanje Povjerenstva u aktivnostima koje se organiziraju na
nacionalnoj i lokalnoj razini, a imaju  svrhu unapređenja položaja žena
pripadnica nacionalnih manjina.

3. Primjenjivati Ustavni zakon o nacionalnim manjinama i sukladno njemu
rješavati pitanja zapošljavanja i participacije žena pripadnica nacionalnih
manjina.

4. Podržavati rad udruga nacionalnih manjina  i Vijeća nacionalnih manjina
na prostoru Virovitičko-podravske županije kroz osiguravanje sredstava i
prostora za rad i djelovanje.



CILJ 1.3. Unaprijedit će se društveni položaj žena s invaliditetom
MJERA 1.3.1. Održavat će se javne tribine, okrugli stolovi, konferencije i druge

aktivnosti o ljudskim pravima žena s invaliditetom.

Nositelji: Nadležna tijela državne uprave sukladno zakonom utvrđenom
djelokrugu rada, Ured za ravnopravnost spolova, jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave, županijska/lokalna povjerenstva za
ravnopravnost spolova, u suradnji s organizacijama civilnog društva.

Rok provedbe: 2011. – 2015.
AKTIVNOSTI 1. U suradnji sa udrugama osoba s invaliditetom povjerenstvo će organizirati

javne istupe o položaju, potrebama i problematici ostvarivanja prava osoba s
invaliditetom.

2. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave aktivno će
sudjelovati u provođenju aktivnosti vezanih za ljudska prava osoba s
invaliditetom te pratiti njihove potrebe i u skladu sa mogućnostima raditi na
uklanjanju barijera za ostvarivanje istih s posebnim osvrtom na potrebe žena
s invaliditetom i njihovom sudjelovanju u javnom i društvenom životu
zajednice.

MJERA 1.3.2. U programe rada županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova
uvrstit će se mjere za unapređenje položaja žena s invaliditetom na lokalnoj
razini.

AKTIVNOSTI U suradnji s udrugama osoba s invaliditetom povjerenstvo će  izraditi plan
potreba za unapređenje položaja žena s invaliditetom i sukladno tome
izraditi mjere za unapređenje položaja žena s invaliditetom.

CILJ 1.4. Unaprijediti znanje i svijest o položaju žena u ruralnim područjima
MJERA 1.4.1. Osnovat će se radna skupina radi prikupljanja podataka o ženama u

ruralnim područjima u području obrazovanja, zapošljavanja i
samozapošljavanja, zdravstvene zaštite, očuvanja kulturne baštine i
gospodarskog razvoja i izraditi akcijski plan utemeljen na rezultatima
provedenih analiza.

Nositelji: Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Ured za
ravnopravnost spolova, nadležna tijela državne uprave sukladno zakonski
propisanom djelokrugu rada, Državni zavod za statistiku, Hrvatski zavod za
zapošljavanje, Hrvatska obrtnička komora, jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave, županijska/lokalna povjerenstva za
ravnopravnost spolova u suradnji s organizacijama civilnog društva i
znanstvenim institucijama.

Rok provedbe: 2011. – 2012.
AKTIVNOST 1. Provoditi aktivnosti vezane za potrebe radne skupine i prema potrebi

sudjelovati u radu radne skupine za izradu akcijskog plana za unapređenje
položaja žena u ruralnim područjima

2. Provesti proceduru imenovanja članova i članica radne skupine za
praćenje i unapređenje položaja žena u ruralnim područjima.



3. Osigurati uvjete za rad radne skupine koja će raditi na prikupljanju
podataka o stanju i položaju žena u ruralnim područjima u svim segmentima
društva i unapređenju njihovog položaja.

MJERA 1.4.2. Jednom godišnje tiskat će se i objavljivati (statističke) publikacije
temeljem prikupljenih podataka o ženama u ruralnim područjima u području
obrazovanja, zapošljavanja i samozapošljavanja, zdravstvene zaštite,
očuvanja kulturne baštine i gospodarskog razvoja.

Nositelji: Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Državni
zavod za statistiku, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Hrvatska obrtnička
komora, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
županijska/lokalna povjerenstva za ravnopravnost spolova u suradnji s
organizacijama civilnog društva i znanstvenim institucijama.

Rok provedbe: 2011. – 2015.
AKTIVNOST 1. Prikupljanje i obrada podataka o ženama u ruralnim područjima u

području obrazovanja, zapošljavanja i samozapošljavanja, zdravstvene
zaštite, očuvanja kulturne baštine i gospodarskog razvoja i javna
prezentacija prikupljenih podataka za potrebe tiskanja publikacije.

2. Osigurati materijalne uvjete za rad radne skupine na prikupljanju, obradi i
tiskanju  prikupljenih podataka, pomoć i podrška  u svim aktivnostima kao i
javno prezentiranje svih saznanja radi unapređivanja statusa žena u
ruralnim područjima

PROGRAMSKO
PODRUČJE

2. Jednake mogućnosti na tržištu rada

CILJ 2.1. Smanjiti nezaposlenost i ukloniti sve oblike diskriminacije žena na
tržištu rada

MJERA 2.1.2. Sustavno će se provoditi aktivnosti za poticanje jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave da se na svom području angažiraju u
provedbi nacionalnih planova za poticanje zapošljavanja i razvoja
poduzetništva, uz razradu dodatnih poticajnih mjera.

Nositelji: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, jedinice lokalne i
područne (regionalne) samouprave, županijska povjerenstva za
ravnopravnost spolova, poduzetnički inkubatori.

Rok provedbe: 2011. – 2015.
AKTIVNOST Kroz svoj rad i aktivnosti Povjerenstvo će isticati potrebe i zahtjeve za

otvaranje novih mogućnosti za razvoj ženskog poduzetništva.
CILJ 2.2. Osnažiti žensko poduzetništvo
MJERA 2.2.3. Sustavno će se promicati poduzetništvo žena kroz medijske kampanje,

programe i obrazovanje žena o poduzetništvu, pružanjem organizacijske,
financijske, prostorne i druge pomoći.

Nositelji: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstvo
poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Hrvatska agencija za malo
gospodarstvo, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Hrvatska gospodarska
komora, Hrvatska obrtnička komora, Hrvatska udruga poslodavaca, Ured za
ravnopravnost spolova, jedinice lokalne i područne (regionalne)



samouprave, županijska/lokalna povjerenstva za ravnopravnost spolova, u
suradnji s organizacijama civilnog društva.

Rok provedbe: 2011. – 2015.
AKTIVNOST Svojim preporukama i medijskim  istupanjem poticati provođenje propisa i

preporuka na području rada i zapošljavanja kako bi se smanjila
diskriminacija žena na području rada

MJERA 2.2.4. Aktivno će se poticati žensko poduzetništvo na županijskim i lokalnim
razinama i provesti istraživanje o utjecaju ženskog poduzetništva na kvalitetu
života pojedinih regija.

Nositelji: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstvo
poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Ured za ravnopravnost spolova,
županijska povjerenstva za ravnopravnost spolova u suradnji s
organizacijama civilnog društva.

Rok provedbe: 2011. – 2015.
AKTIVNOST 1. Svojim preporukama i medijskim istupanjem poticati ekonomsko

osnaživanje žena i ulazak žena u poduzetništvo i informirati javnost o
mogućnostima i pozitivnim propisima za poticanje ženskog poduzetništva

2. Provoditi analize ženskog poduzetništva i promovirati uspješne
poduzetnice u lokalnoj zajednici.

CILJ 2.3. Promicati mjere koje omogućuju usklađivanje privatnih i
profesionalnih obveza

MJERA 2.3.1. Provodit će se aktivnosti za poticanje jednake raspodjele kućanskih i
obiteljskih poslova te ravnopravnu podjelu roditeljske odgovornosti za skrb o
djeci, uključujući promociju korištenja roditeljskog dopusta očeva.

Nositelji: Županijska/lokalna povjerenstva za ravnopravnost spolova,
Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Ured za
ravnopravnost spolova, u suradnji s obiteljskim centrima i organizacijama
civilnog društva.

Rok provedbe: 2011. – 2015.
AKTIVNOST 1. Provoditi i podržavati  aktivnosti  vezane za  informiranje javnosti o

potrebi i važnosti bolje raspodjele obiteljskih obveza kao i za mogućnosti i
potrebu  korištenja roditeljskog dopusta.

2. Kroz javne istupe isticati važnost zajedničkog sudjelovanja muškaraca i
žena u odgoju djece i raspodjeli obiteljskih obveza i raditi na razbijanju
stereotipa i predrasuda u društvu.

MJERA 2.3.2. Poticat će se organizacija odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi
u trgovačkim društvima i poslovnim organizacijama u javnom i privatnom
vlasništvu.

Nositelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, županijska
povjerenstva za ravnopravnost spolova, Hrvatska udruga poslodavaca,
Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora, trgovačka



društva, u suradnji sa sindikatima.

Rok provedbe: 2011. – 2015.
AKTIVNOST 1. Povjerenstvo će promovirati i poticati aktivniju brigu poslodavaca za skrb

o djeci zaposlenika kao jednog od oblika usklađivanja privatnih i poslovnih
obveza i jednog od preduvjeta ostvarivanja rodne ravnopravnosti.

2. Jedinice lokalne i područne(regionalne) samouprave raditi će na stvaranju
poticajnog okruženja za organizaciju odgoja i obrazovanja djece kroz
olakšanje procedura otvaranja istih u skladu sa svojim ovlastima i
mogućnostima.

MJERA 2.3.4. Unapređivat će se prikupljanje, obrada, analiza i distribucija
statističkih pokazatelja o jazu u plaćama između muškaraca i žena.

Nositelji: Državni zavod za statistiku, Ured za ravnopravnost spolova,
županijska povjerenstva za ravnopravnost spolova.

Rok provedbe: 2011. – 2015.
AKTIVNOST Pratiti  analizu  statističkih pokazatelja o jazu u plaćama između muškaraca i

žena i o tome informirati širu javnost kroz javne istupe i prezentaciju
statističkih pokazatelja.

PROGRAMSKO
PODRUČJE

3. Rodno osjetljivo obrazovanje

CILJ 3.3. Postići spolnu ravnotežu u odabiru područja obrazovanja u
srednjim školama i visokoškolskim ustanovama

MJERA 3.3.3. U slučaju izjednačenog rezultata po svim osnovama vrednovanja pri
dodjeli visokoškolskih stipendija, prednost će se dati podzastupljenom spolu.

Nositelji: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, jedinice lokalne i
područne (regionalne) samouprave, Nacionalna zaklada za potporu
učeničkom i studentskom standardu.

Rok provedbe: 2011. – 2015.
AKTIVNOST U kriterije dodjele stipendija uvrstiti i pokazatelje o podzastupljenosti nekog

od spolova u kvoti upisa za neku od visokoškolskih ustanova- profesija.
PROGRAMSKO
PODRUČJE

4. Ravnopravnost u procesu odlučivanja u političkom i
javnom životu

CILJ 4.1. Postići uravnoteženu zastupljenost muškaraca i žena u
predstavničkim i izvršnim tijelima vlasti na svim razinama

MJERA 4.1.1. Redovito će se održavati tribine, seminari, konferencije, kampanje i
druge aktivnosti o političkoj zastupljenosti žena u zakonodavnoj i izvršnoj
vlasti, na nacionalnoj i lokalnoj razini.

Nositelji: Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora, Ured za
ravnopravnost spolova, nadležna tijela državne uprave sukladno zakonski
propisanom djelokrugu rada, županijska/lokalna povjerenstva za
ravnopravnost spolova, u suradnji s organizacijama civilnog društva.



Rok provedbe: 2011. – 2015.

AKTIVNOST 1. Sudjelovati na aktivnostima u organizaciji Odbora za ravnopravnost
spolova Hrvatskoga sabora i Ureda za ravnopravnost spolova.

2. Organizirati javne istupe, okrugle stolove i kampanje usmjerene na
povećanje broja žena u političkom i javnom životu zajednice.

3. Organizirati seminare za osnaživanje žena u političkim strankama i
promovirati važnost ženskog sudjelovanja u politici.

4. Raditi na  umrežavanje žena uključenih u rad političkih stranaka i poticati
ostvarivanje konsenzusu  oko pitanja koja se odnose na  dobrobit žena i šire
zajednici a prvenstveno  povećanja broja žena u političkom i javnom životu.

5. Voditi evidenciju o zastupljenosti žena u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti te o
istome informirati javnost.

MJERA 4.1.2. Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova pri imenovanju u državna
tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i druge
pravne osobe s javnim ovlastima vodit će se računa o ravnomjernoj
zastupljenosti oba spola.

Nositelji: Državna tijela, pravne osobe s javnim ovlastima, jedinice lokalne i
područne (regionalne) samouprave.

Rok provedbe: 2011. – 2015.
AKTIVNOST Imenovanja osoba s javnim ovlastima i zapošljavanje u tijela jedinica

lokalne i područne (regionalne) samouprave u okvirima svoje nadležnosti i
mogućnosti provoditi će se sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova
4.1.3. Statistički će se evidentirati i objavljivati spolno razlučeni podaci svih
prihvaćenih pravovaljanih kandidacijskih lista po predlagateljima za izbore
na državnoj, županijskoj, gradskoj i općinskoj razini, kao i za izbore za
Europski parlament.

Nositelji: Državno izborno povjerenstvo, Državni zavod za statistiku,
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Rok provedbe: 2011. – 2015.
AKTIVNOST Redovito  provoditi rodnu analizu prihvaćenih pravovaljanih kandidacijskih

lista po predlagateljima za izbore na državnoj, županijskoj, gradskoj i
općinskoj razini i upućivati na eventualne propuste u poštivanju propisanih
kriterija spolne zastupljenosti

MJERA 4.1.4. Statistički će se evidentirati i objavljivati spolno razlučeni podaci
prema osvojenim mandatima po strankama, odnosno nezavisnim listama,
prema rezultatima provedenih izbora na državnoj, županijskoj, gradskoj i
općinskoj razini, kao i za izbore za Europski parlament.

Nositelji: Državno izborno povjerenstvo, jedinice lokalne i područne



(regionalne) samouprave, Državni zavod za statistiku.

Rok provedbe: 2011. – 2015.
AKTIVNOST Redovito provoditi rodnu analizu prema osvojenim mandatima po strankama

i nezavisnim listama na temelju rezultata provedenih izbora na županijskoj,
gradskoj i općinskoj razini i u medijima objaviti rezultate izbora
uspoređujući potrebnog s ostvarenim.

MJERA 4.1.5. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave redovito će
objavljivati spolno razlučene podatke o udjelu žena u predstavničkim i
izvršnim tijelima vlasti, na općinskoj, gradskoj i županijskoj razini na svojim
internetskim stranicama.

Nositelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Rok provedbe: 2011. – 2015.
AKTIVNOST Provoditi rodnu analizu i objavljivati rezultate analize o udjelu žena u

predstavničkim i izvršnim tijelima vlasti u županiji, gradovima i općinama te
istu objavljivati na svojim internetskim stranicama.

MJERA 4.1.11. Pri sastavljanju i imenovanju predstavnika i predstavnica u
izaslanstva, povjerenstva i druga tijela, vodit će se računa o uravnoteženoj
zastupljenosti žena i muškaraca.

Nositelji: Hrvatski sabor, Vlada Republike Hrvatske, tijela državne uprave,
pravne osobe s javnim ovlastima, jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave.

Rok provedbe: 2011. – 2015.
AKTIVNOST Voditi će se računa o uravnoteženoj zastupljenosti žena i muškaraca prilikom

imenovanja u povjerenstva i druga tijela u nadležnosti Županije, gradova i
općina u okvirima mogućnosti i nadležnosti tijela nositelja imenovanja.

CILJ 4.2. Unaprijedit će se položaj žena u športu
MJERA 4.2.3. Športašicama će se osigurati jednaka dostupnost športske

infrastrukture, kako u vremenu korištenja tako i u kvaliteti, te dostupnost
stručnog usavršavanja, osposobljavanja i zapošljavanja u športu.

Nositelji: Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski paraolimpijski odbor, državni i
lokalni športski savezi, športski klubovi, jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave

Rok provedbe: 2011. – 2015.

AKTIVNOST Osigurati će se jednaka dostupnost u  korištenju, kvaliteti i mogućnostima
osposobljavanja i usavršavanja i zapošljavanja sportašicama u skladu sa
propisima i mogućnostima Županije, gradova i općina

PROGRAMSKO
PODRUČJE

5. Uklanjanje nasilja nad ženama

CILJ 5.1. Ukloniti sve oblike nasilja nad ženama te unaprijediti položaj i
zaštitu prava žena žrtava svih oblika nasilja

MJERA 5.1.2. Uskladit će se broj potrebnih SOS telefona, savjetovališta, skloništa i



drugih izvaninstitucionalnih servisa za žene žrtve svih oblika nasilja s
obzirom na broj stanovnika u Republici Hrvatskoj, sukladno Preporuci
(2002) 5 Odbora ministara Vijeća Europe državama članicama o zaštiti žena
od nasilja.

Nositelji: Nadležna tijela državne uprave sukladno zakonski propisanom
djelokrugu rada, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u
suradnji s organizacijama civilnog društva.
Rok provedbe: 2011. – 2015.

AKTIVNOST 1. Raditi na unapređenju zaštite žena žrtava nasilja kroz zalaganje za veću
dostupnost i povećanu kvalitetu svih servisa koji pružaju zaštitu i sigurnost
ženama žrtvama nasilja.

2. Održavati tematske sastanke sa dionicima uključenim u zaštitu i
zbrinjavanje žena žrtava nasilja slijedom obveza iz Protokola o postupanju u
slučaju obiteljskog nasilja.

3. Pratiti  pokazatelje nasilja nad ženama i njihovo evidentiranje prema
spolu u odnosu na žrtve i počinitelje.

MJERA 5.1.4. Donijet će se i distribuirati Protokol o postupanju u slučaju seksualnog
nasilja svim relevantnim ustanovama, uključivši osnovne i srednje škole, uz
praćenje njegove primjene.

Nositelji: Ured za ravnopravnost spolova, Ministarstvo znanosti, obrazovanja
i športa, županijska/lokalna povjerenstva za ravnopravnost spolova, u
suradnji s organizacijama civilnog društva.

Rok provedbe: 2011. – 2015.
AKTIVNOST 1. Organizirati javno predstavljanje Protokola o postupanju u slučaju

seksualnog nasilja.

2. Distribuciji Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja na
prostoru Virovitičko-podravske županije.

3. Organizirati tematske sastanke sa nositeljima obveza propisanih
Protokolom

CILJ 5.3. Osvijestiti širu javnost o pojavi, problemima i načinima suzbijanja
rodno uvjetovanog nasilja

MJERA 5.3.1. Organizirat će se i provoditi kampanje i druge aktivnosti, radionice,
predavanja, tribine, okrugli stolovi o problemu rodno uvjetovanog nasilja,
uključujući trgovanje ljudima i prostituciju kao i nasilje nad LGBT osobama
te tiskati, distribuirati publikacije i edukativne materijale o svim oblicima
nasilja nad ženama radi informiranja i podizanja javne svijesti o pojavi,
problemima i načinima suzbijanja rodno uvjetovanog nasilja.

Nositelji: Ured za ljudska prava, Ured za ravnopravnost spolova,
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstvo obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti, Ministarstvo unutarnjih poslova, Pravosudna
akademija, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih,
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, županijska



povjerenstva za ravnopravnost spolova, obiteljski centri, nezavisni stručnjaci
i stručnjakinje koji djeluju na području suzbijanja nasilja nad ženama, u
suradnji s organizacijama civilnog društva.

Rok provedbe: 2011. – 2015.
AKTIVNOST 1. Organizirati javna događanja i distribuciju promotivnih materijala u

suradnji sa organizacijama civilnog društva.

2. Zalagati se za uvođenje obveznog obrazovanja o rodnoj ravnopravnosti i
seksualnom nasilju u školama.

3. Raditi na informiranju i edukaciji mladih i djelatnika obrazovno odgojnih
ustanova o rodnoj ravnopravnosti, rodno-uvjetovanom nasilju i trgovanju
ljudima u suradnji sa organizacijama civilnog društva

PROGRAMSKO
PODRUČJE

6. Međunarodna politika i suradnja

CILJ 6.1. Provodit će se upoznavanje javnosti s politikama ravnopravnosti
spolova Europske unije i drugih međunarodnih organizacija

MJERA 6.1.1. Prevest će se, tiskati i distribuirati Strategija za ravnopravnost između
žena i muškaraca 2010.–2015. Europske komisije

Nositelji: Ured za ravnopravnost spolova, koordinatori i koordinatorice za
ravnopravnost spolova u tijelima državne uprave, županijska/lokalna
povjerenstva za ravnopravnost spolova u suradnji s organizacijama
civilnog društva.

Rok provedbe: 2011.
AKTIVNOSTI 1. Organizirati javno predstavljanje Strategije za ravnopravnost između žena

i muškaraca 2010.-2015. Europske komisije

2.Provoditi distribuciju Strategije
MJERA 6.1.7. Promicat će se primjena UN-ove Konvencije o uklanjanju svih oblika

diskriminacije žena, Pekinške deklaracije i Platforme za djelovanje.

Nositelji: Ured za ravnopravnost spolova, Ministarstvo vanjskih poslova i
europskih integracija, tijela državne uprave i jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave.

Rok provedbe: 2011. – 2015.
AKTIVNOST Informirati vijećnike/vijećnice  i djelatnike u javnim ustanovama o sadržaju

dokumenata i distribuirati ih po gradovima i općinama u Virovitičko-
podravskoj županiji.

PROGRAMSKO
PODRUČJE

7. Institucionalni mehanizmi i načini provedbe

CILJ 7.1. Osnažiti mehanizme za provedbu ravnopravnosti spolova na
nacionalnoj i lokalnoj razini i unaprijediti njihovo koordinirano
djelovanje

MJERA 7.1.2. Provodit će se zajedničke aktivnosti za promicanje mjera iz Nacionalne
politike za ravnopravnost spolova, uključujući održavanje javnih tribina,



kampanja, okruglih stolova i drugih aktivnosti.

Nositelji: Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora, Ured za
ravnopravnost spolova, tijela državne uprave sukladno zakonski propisanom
djelokrugu rada, županijska povjerenstva za ravnopravnost spolova, u
suradnji s organizacijama civilnog društva.

Rok provedbe: 2011. – 2015.
AKTIVNOSTI 1. Sudjelovanje članova/članica Povjerenstva na aktivnostima koje

organizira Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora, Ured za
ravnopravnost spolova, tijela državne uprave sukladno zakonski propisanom
djelokrugu rada, i organizacije civilnog društva

2. Provođenje zajedničkih aktivnosti na prostoru Virovitičko-podravske
županije u organizaciji Povjerenstva

MJERA 7.1.3. Županijska povjerenstva za ravnopravnost spolova pri predstavničkim
tijelima poticat će osnivanje gradskih i općinskih povjerenstava za
ravnopravnost spolova u svojim županijama, voditi evidenciju, surađivati s
njima i o navedenome redovito izvještavati Ured za ravnopravnost spolova.

Nositelji: Županijska povjerenstva za ravnopravnost spolova.

Rok provedbe: 2011. – 2015.
AKTIVNOSTI 1. Redovno ažurirati evidenciju članova i članica povjerenstava u

Virovitičko-podravskoj županiji

2. Jednom godišnje održati sastanak koordinacije gradskih i općinskih
povjerenstava

3. Provoditi zajedničke akcije u svrhu boljeg provođenja mjera Nacionalne
politike za ravnopravnost spolova.

4. Organizirati edukacije članova/članica Povjerenstava iz različitih
područja Nacionalne politike za ravnopravnost spolova samostalno i u
suradnji sa organizacijama civilnog društva.

5. Izrađivati izvješća o radu i dostavljati ih Uredu za ravnopravnost spolova
MJERA 7.1.4. Županijska povjerenstva za ravnopravnost spolova poticat će u suradnji

s upravnim tijelima jedinica lokalne samouprave, organizacijama civilnog
društva koje se bave pitanjima promocije i zaštite ljudskih prava,
znanstvenim institucijama, medijima i drugim zainteresiranim subjektima
afirmaciju žena u lokalnoj zajednici, posebice u političkom i javnom životu,
ženskom poduzetništvu, obrazovanju i kulturi, profesionalnom i stručnom
usavršavanju, promicati zdravstvenu i socijalnu sigurnost žena, te djelovati
na sprječavanju svih oblika njihove diskriminacije.

Nositelji: Županijska povjerenstva za ravnopravnost spolova.

Rok provedbe: 2011. – 2015.



AKTIVNOSTI 1. Ustrojiti dodjelu nagrade“ Žena godine Virovitičko-podravske županije“

2. Razradi procedure dodjele, kriterija, datuma, natječaja i načina
nagrađivanja
3. Podržavati i sudjelovati u aktivnostima koje provode organizacije civilnog
društva s ciljem promocije i zaštite ljudskih prava i sprečavanja svih oblika
diskriminacije.

MJERA 7.1.5. Donijet će se akcijski planovi za provedbu mjera Nacionalne politike
za ravnopravnost spolova 2011.–2015. na razini županija i osigurati sredstva
za njihovu primjenu.

Nositelji: Županijske skupštine, županijska povjerenstva za ravnopravnost
spolova.

Rok provedbe: 2011. – 2015.
AKTIVNOSTI 1. Izraditi će se  akcijski  plan za provedbu mjera Nacionalne politike za

ravnopravnost spolova  za razdoblje 2011.-2015.

2. Akcijski plan rada s planom potrebnih sredstava dati će se na usvajanje
županijskoj Skupštini.

3. Izrađivati  će se godišnji planovi rada sukladno akcijskom planu

4. U program rada županijske Skupštine unijeti će se obvezno usvajanje
akcijskog  plana županijskog Povjerenstava za ravnopravnost spolova sa
pripadajućim financijskim planom.

MJERA 7.1.6. Redovito će se održavati sastanci Koordinacije županijskih
povjerenstava za ravnopravnost spolova radi unapređivanja i usklađivanja
aktivnosti te razmjene informacija i primjera dobre prakse provedbe politike
ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini.

Nositelji: Ured za ravnopravnost spolova, županijska povjerenstva za
ravnopravnost spolova.

Rok provedbe: 2011. – 2015.
AKTIVNOSTI 1. Sudjelovanje članova i članica povjerenstva na sastancima koordinacije

županijskih povjerenstava.

2. Organizacija jednog sastanka koordinacije županijskih povjerenstava u
Virovitičko-podravskoj županiji

CILJ 7.2. Suzbijati rodne stereotipe i uvesti rodno osjetljivu politiku u medije
MJERA 7.2.1. Informirat će se građanstvo o obvezama uvođenja rodno osjetljivih

politika u sva područja društvenog života, a u skladu s nacionalnim
zakonodavstvom i standardima EU.

Nositelji: Hrvatska radiotelevizija, mediji, Ured za ravnopravnost spolova,
Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora, županijska povjerenstva
za ravnopravnost spolova, nadležna tijela državne uprave sukladno zakonski



propisanom djelokrugu rada, u suradnji s organizacijama civilnog društva.

Rok provedbe: 2011. – 2015.
AKTIVNOST 1. Kroz javne istupe i prigodom provođenja svih aktivnosti informirati

javnost o potrebi uvođenja rodno osjetljivih politika u sva područja
društvenog života.

2. Tiskati promotivne materijale s porukama o potrebi i važnosti rodne
ravnopravnosti u sve segmente društvenog života.

3. Provoditi javne akcije podjele promotivnih  materijala
MJERA 7.2.2 Izdvajat će se sredstva za produkciju i/ili koprodukciju rodno

senzibiliziranih medijskih sadržaja te će se osigurati medijski prostor za
emitiranje rodno senzibiliziranih sadržaja nastalih u nezavisnoj produkciji.

Nositelji: Hrvatska radiotelevizija, mediji, Ured za ravnopravnost spolova,
županijska povjerenstva za ravnopravnost spolova, u suradnji s
organizacijama civilnog društva.

Rok provedbe: 2011. – 2015.
AKTIVNOST Potaknuti otvaranje lokalnog radijskog prostora za uvođenje jednomjesečne

emisije u trajanju od 30 minuta za teme rodne ravnopravnosti i problemima i
dostignućima u provođenju Nacionalne politike za ravnopravnost spolova,
Zakona o ravnopravnosti spolova i Zakona o zabrani diskriminacije.

MJERA 7.2.4. Provodit će se edukacija o rodnoj ravnopravnosti medijskih djelatnika i
djelatnica koji kreiraju medijske sadržaje.

Nositelji: Hrvatska radiotelevizija, županijska povjerenstva za
ravnopravnost spolova u suradnji s organizacijama civilnog društva.

Rok provedbe: 2011. – 2015.
AKTIVNOST Organizirati dvije jednodnevne edukaciju za lokalne medijske djelatnik u

suradnju sa organizacijama civilnog društva.
MJERA 7.2.6. Analizirat će se sadržaj medija radi detekcije učestalosti i vrste rodnih

stereotipa.

Nositelji: Županijska povjerenstva za ravnopravnost spolova, u suradnji s
organizacijama civilnog društva.

Rok provedbe: 2011. – 2015.
AKTIVNOST 1. Provesti analizu sadržaja lokalnih medija i utvrditi učestalost i vrste

rodnih stereotipa.

2. Utemeljiti izbor i dodjelu javnog priznanja za novinara/novinarku godine
koji  svojim radom  promoviranju rodnu ravnopravnosti.

MJERA 7.2.7. Prevest će se i diseminirati Priručnik Vijeća Europe o strategijama za
suzbijanje rodnih stereotipa u medijima.

Nositelji: Ured za ravnopravnost spolova, županijska povjerenstva za



ravnopravnost spolova, u suradnji s organizacijama civilnog društva.

Rok provedbe: 2012.
AKTIVNOST 1. Organizirati javno predstavljanje Priručnika Vijeća Europe o strategijama

za suzbijanje rodnih stereotipa u medijima u Virovitičko-podravskoj županiji.

2. Raditi na distribuciji Priručnika u Virovitičko-podravskoj županiji

CILJ 7.3. Uvesti upravljanje proračunskim sredstvima prema spolu i
podupirati provedbu rodnih istraživanja i analiza

MJERA 7.3.1. Prevest će se, promovirati i distribuirati metodološki priručnik Vijeća
Europe o upravljanju proračunskim sredstvima s obzirom na spol u svrhu
preispitivanja javnih proračuna s obzirom na njihov učinak na provedbu
politike ravnopravnosti spolova.

Nositelji: Ured za ravnopravnost spolova/Ministarstvo financija, županijska
povjerenstva za ravnopravnost spolova, u suradnji s organizacijama
civilnog društva.

Rok provedbe: 2011. – 2013.
AKTIVNOST 1. Povjerenstva će samostalno i u suradnji s organizacijama civilnog društva

i Uredom za ravnopravnost spolova raditi na distribuciji i promociji
metodološkog priručnika Vijeća Europe o upravljanju proračunskih
sredstava s obzirom na spol.

2. Povjerenstvo će organizirati edukaciju za svoje članove o načinima
praćenja utroška sredstava proračuna s obzirom na spol i njihov učinak na
provedbu politike ravnopravnosti spolova.

3. Provoditi će se rodna analiza utroška sredstava proračuna te javnosti i
nadležnim tijelima prezentirati rezultati.

MJERA 7.3.3. Podržavat će se provedba i osiguravati financijska sredstva za potporu
ciljanim znanstvenim rodnim istraživanjima i analizama, uključujući projekte
u području kulture.

Nositelji: Nadležna tijela državne uprave sukladno zakonski propisanom
djelokrugu rada, Ured za ravnopravnost spolova, jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave, znanstvene institucije.

Rok provedbe: 2011. – 2015.
AKTIVNOST Sukladno podnijetim zahtjevima, a u skladu s proračunskim  mogućnostima

financirati će se aktivnosti koje se odnose na  rodna istraživanja i analize te
projekti iz kulture koji doprinose uspostavi ravnopravnosti spolova i ukidanju
stereotipa, predrasuda i svih oblika diskriminacije u društvu.

MJERA 7.3.4. Osigurat će se sredstva za provedbu mjera Nacionalne politike za
ravnopravnost spolova iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave, a sva tijela zadužena za provedbu mjera
dužna su ih uvrstiti u svoje godišnje planove te za svaku godinu osigurati
potrebna financijska sredstva.



Nositelji: Državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave.

Rok provedbe: 2011. – 2015.
AKTIVNOST 1. Tijela zadužena za provedbu mjera Nacionalne politike za ravnopravnost

spolova izraditi će godišnje planove utroška sredstava za rad te ih podnijeti
na usvajanje tijelima za izradu i donošenje proračuna.

2. U proračun jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
osigurati će se u zasebnoj stavci proračuna sredstva za rad na provedbi
Nacionalne politike za ravnopravnost spolova sukladno godišnjem planu
koja će izraditi  tijela zadužena za provedbu.



PLAN AKTIVNOSTI ŽUPANIJSKOG POVJERENSTVA ZA
RAVNOPRAVNOST SPOLOVA U 2012 GODINI

1. REDOVNI RAD POVJERENSTVA

1.1. Redovni sastanci Povjerenstva

1.2. Koordinacijski sastanci povjerenstava u Virovitičko-podravskoj županiji

1.3. Tematske sjednice povjerenstva

1.4. Sudjelovanje na aktivnostima koje organizira Vladin ured za ravnopravnost spolova i
Saborski odbor za ravnopravnost spolova

2. PROGRAMSKI RAD POVJERENSTVA

2.1. Medijski istupi u svrhu informiranja javnosti i reagiranja na određene probleme

2.2. Okrugli stolovi vezani za tematiku iz područja rada Povjerenstva, koji proizlaze iz obveza
u Nacionalnoj politici za ravnopravnost spolova

2.3. Obilježavanje značajnih datuma za promociju ravnopravnosti spolova

2.4. Edukacije članova i članica povjerenstva iz tematike rodne ravnopravnosti,
antidiskriminacijskog zakonodavstva i praćenja rodnoosjetljivog proračuna

2.5. Edukacija za vijećnike i vijećnice županijske skupštine, gradskih i općinskih vijeća o
politici rodne ravnopravnosti, zakona o ravnopravnosti i antidiskriminacijskih zakona.

2.6. Suradnja s organizacijama civilnog društva s ciljem unapređenja ženskih ljudskih prava,
prava osoba s invaliditetom, žena pripadnica nacionalnih manjina i žena iz ruralnih područja.

2.7. Stvaranje uvjeta za javnu promociju uspješnih žena kroz izradu natječaja i dodjelu
nagrade „Žena godine Virovitičko-podravske županije“

2.8. Tiskanje i distribucija promotivnih materijala



OPERATIVNI PLAN AKTIVNOSTI I POTREBNIH FINANCIJSKIH
SREDSTAVA POJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE U 2012. GODINI
AKTIVNOSTI POJERENSTVA U
2012. PO MJESECIMA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SREDSTVA

1. REDOVNI RAD
POVJERENSTVA
1.1. Redovni sastanci Povjerenstva i
materijali za sastanke

10.000,00 kn

1.2. Koordinacijski sastanci povjerenstava u
Virovitičko-podravskoj županiji

2.000,00 kn

1.3. Tematske sjednice povjerenstva 1.000,00 kn
1.4. Sudjelovanje na aktivnostima koje
organizira Vladin ured za ravnopravnost
spolova i Saborski odbor za ravnopravnost
spolova

5.000,00 kn

UKUPNO SREDSTVA ZA REDOVNI
RAD

17.000,00 kn

2. PROGRAMSKI RAD
POVJERENSTVA
2.1. Medijski istupi u svrhu informiranja
javnosti i reagiranja na određene probleme

6.000,00 kn

2.2. Okrugli stolovi vezani za tematiku iz
područja rada Povjerenstva ,koji proizlaze
iz obveza u Nacionalnoj politici za
ravnopravnost spolova

5.000,00 kn

2.3. Obilježavanje značajnih datuma za
promociju ravnopravnosti spolova

6.000,00 kn

2.4. Edukacije članova i članica
povjerenstva iz tematike rodne
ravnopravnosti,antidiskriminacijskog
zakonodavstva i praćenja rodnoosjetljivog
proračuna

6.000,00 kn

2.5. Edukacija za vijećnike i vijećnice
županijske skupštine, gradskih i općinskih
vijeća o politici rodne ravnopravnosti,
zakona o ravnopravnosti i
antidiskriminacijskih zakona.

8.000,00 kn

2.6. Suradnja s organizacijama civilnog
društva s ciljem unapređenja ženskih
ljudskih prava, prava osoba s invaliditetom,
žena pripadnica nacionalnih manjina i žena
iz ruralnih područja.

9.000,00 kn

2.7. Stvaranje uvjeta za javnu promociju
uspješnih žena kroz izradu natječaja i
dodjelu nagrade „Žena godine Virovitičko-
podravske županije“

10.000,00 kn

2.8. Tiskanje i distribucija promotivnih
materijala

10.000,00 kn

UKUPNO SREDSTVA ZA PROGRAM 60.000,00 kn
UKUPNO (1+2) 77.000,00kn



Akcijski plan usvojen na sjednici županijskog povjerenstva  16.11.2011 godine.

Predsjednica povjerenstva
Desa Kolesarić


